Gastman of vrouw gezocht voor ASW-café
(Arnhemsestraatweg)
Vacat urenummer: 14277
Organisat ie: Siza
In het centrum van Velp (bij Arnhem) is de locatie Arnhemsestraatweg gevestigd. Een woonlocatie en
trainingshuis voor 48 mensen met autisme/LVB. Er wordt samengewerkt met diverse partijen om
mensen met autisme te begeleiden bij hun ontwikkeling naar een zelf standiger leven. We zijn op zoek
naar een vrijwillig(st)er, die elke laatste vrijdag van de maand gastman of vrouw wil zijn in het AS Wcaf é. Het is een activiteit voor onbepaalde tijd.

Werktijden
Door de week
Overdag
Elke laatste vrijdag van de maand

Uitgebreide taakomschrijving
Maandelijks, op de laat st e vrijdag van de maand, organiseren we op de Arnhemsest raat weg het ASWcafé. T ijdens het ASW-café is de woonkeuken van de locat ie van 19:00 uur t ot 21:00 uur geopend voor
cliënt en van elk t eam. (rood, wit , blauw en oranje). Het ASW-café is een plek waar de cliënt en elkaar
kunnen ont moet en. Er kunnen op de avond frisdrankjes worden gekocht , en er st aan snacks klaar. Vaak
spelen we bordspellen. Er worden naar behoeft e ext ra act ivit eit en georganiseerd, zoals het versieren van
kerst ballen of karaoke.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Als vrijwilliger van het ASW-café ben je een gast man of vrouw. Je ont vangt cliënt en door ze t e begroet en,
en vraagt bijvoorbeeld of ze iet s willen drinken. Het is vaak een ont spannen avond. Jij onderst eunt
cliënt en door mee t e doen met spellen, en mee t e doen met gesprekken. Er zullen ook vast e begeleiders
en/of st agiaires aanwezig zijn om de cliënt en t e onderst eunen en er een gezellige avond van t e maken.
Ideeën voor act ivit eit en en invulling van de avond zijn alt ijd welkom.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
De cliënt en bieden hun gezelligheid en humor aan en zijn blij met jouw inzet .

Biedt de organisatie scholing aan?
Diverse scholingsmogelijkheden

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Volwassenen met een verstandelijke beperking Sector

Activiteit

Gastheer/gastvrouw volwassenen

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

ja

Aantal beroepskrachten

> 50

Gezondheidszorg

Werkdagen

Door de week

Vrijwilligersovereenkomst ja

Dagdeel

Overdag

Verzekering

WA/Ongevallen

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

ja

Onkostenvergoeding

ja

Geschikt voor anderstalige nee
Doelstelling organisatie
Siza biedt zorg- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of
meervoudige handicap of met niet-aangeboren hersenletsel. Vanuit meer dan vijftig locaties in Gelderland, waaronder Het
Dorp en 's Koonings Jaght in Arnhem, werken in totaal 2.500 medewerkers die voor ruim 3.000 cliënten maar één opdracht
hebben: mensen met een handicap zo goed mogelijk ondersteunen, zodat zij zo gewoon mogelijk kunnen leven, wonen en
werken. Uiteraard met een zorgvuldig oog voor ieders persoonlijke keuzes. Omdat niemand hetzelfde is.... Voor dit
vrijwilligerswerk is een "bewijs van goed gedrag" nodig.

Wijk
Buit en Arnhem

Vacaturenummer
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Contactgegevens
Siza
Kemperbergerweg 139e
6816 RP Arnhem
www.werkenbijsiza.nl
088-3779100
vrijwilligeinzet @siza.nl

